פרוטוקול מליאה מספר  9/2020מיום 02/11/20
היוועדות חזותית

נוכחים:
שם החבר/ה
משה דוידוביץ
יורם ישראלי
אייל רייז
אני בן חיים
גל סקורי
יוסי שספי
דוד שטיפט
בצלאל פליק
ציון לוי
שפריר אביבה
אסף אמסטרדם
רון ראובני
אושרת זהבי
רחלה יוקטן
מוריה דהן
אסתי ויסמן
עמרי הלטמן
יובל הדר
רן שוסטרמן

ליאת בן ארי
רן אליהו
סיון דבס
אובנטל אבי
הראל רז
עזריאל דוגמא
עלי ג'ומעה
נורית ברקאי
עודד בשן
חמאד חוסין
מורד ורדה
דנה שלזינגר
אריה דוד
מוזמנים
עו"ד עמית מונצ'ר
דן תנחומא
תומר גלעד
ניצן גלילי
חני גולדשטיין

תפקיד
ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מליאה
חבר מליאה -נעדר
חבר מליאה -נעדר
חבר מליאה
חבר מליאה -נעדר
חבר מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה -
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה-נעדרה
חברת מליאה-נעדרה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה -נעדרה
חבר מליאה
חבר מליאה-נעדר
חבר מליאה
משקיף
חבר מלאה
חבר מליאה -נעדר
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
יועץ משפטי – משרד גולדהמר
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
מבקר המועצה
מנהלת חשבונות ראשית

ישוב
בוסתן הגליל
געתון
כפר מסריק
בוסתן הגליל
אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בית העמק
בן עמי
בצת
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שיח דנון
שיח דנון
שמרת
שבי ציון

עדכוני ראש המועצה:
 מליאת המועצה משתתפת בצערם של משפחת ברזילי ומילואות על פטירתו בטרם עת של און
 חברי המליאה עומדים דקת דומייה לזכרו
 הלימודים בכיתות א-ד התחדשו החל מה  1לנובמבר  5ימים בשבוע
 אנו פותחים בצורה זעירה את חוגי התרבות והמחול
 בעראמשה יש התפרצות של המחלה 49 -חולים
 .1אישור סדר היום:
דן מציג את סדר היום:
 .1אישור יעל שביט כיועצת למעמד האישה
 .2אישור איתי דוידי כמנהל אגף תפעול
 .3דו"ח מבקר המועצה בנושא בי"ס י.ה.ל
 .4אישור תבר"ים
 .5הסכם מרפאת עראמשה
 .6שונות
החלטה:
מאשרים פה אחד את סדר היום.
 .2אישור יעל שביט כיועצת למעמד האישה:
דן :יעל שביט נבחרה במכרז לתפקיד .מאחר ומדובר בתפקיד סטטוטורי נדרש אישור של
מליאת המועצה.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את מינוי יעל שביט כיועצת למעמד האישה.
 .3אישור איתי דוידי כמנהל אגף תפעול:
דן :אבנר גבאי מסיים בסוף השנה את תפקידו כנהל האגף ופורש לגמלאות.
איתי דוידי נבחר במכרז לתפקיד.
איתי תושב עמקה בעל תואר שני עבד במועצה (עוזר ראש המועצה בקדנציה הקודמת)
שכרו של איתי יהיה  50%משכר מנכ"ל (בהתאם לכללי משרד הפנים).
החלטה:
מאושר פה אחד.
חברי המליאה ממליצים להנהלה הפעילה לדאוג לעתודה ניהולית מקרב עובדי המועצה.

 .4דו"ח מבקר המועצה בנושא בי"ס י.ה.ל:
ניצן :מציג את הדו"ח – מצ"ב נספח א'
המבקר ממליץ
החלטה:
מאשרים פה אחד את דו"ח המבקר וההמלצות
 .5תב"רים:
תומר מציג את רשימת התב"רים – מצ"ב נספח ב'
החלטה:
מאשרים פה אחד את התב"רים
 .6הסכם מרפאה בעראמשה:
המועצה פרסמה מכרז להפעלת המרפאה בערב אל עראמשה ,אף קופת חולים לא נגשה למכרז.
מליאת המועצה אישרה לקיים מו"מ עם קופות החולים .קופת החולים היחידה שהביעה עניין
בהפעלת המרפאה היא קופת חולים כללית.
מצ"ב נספח ג' :טיוטת ההסכם עם קופת חולים כללית.
החלטה:
המליאה מאשרת פה אחד את ההסכם עם קופת חולים כללית

משה דוידוביץ – ראש המועצה

דן תנחומא מנכ"ל המועצה

